


O CENÁRIO MUDOU
PARA VOCÊ, GESTOR, E PARA NÓS, CONSULTORES



DIANTE DA PANDEMIA
Que estamos presenciando, todas e todos nós atravessamos 

um momento repleto de incertezas.

Especialistas arriscam previsões que se atualizam diariamente, seja a 
respeito das características do coronavírus, dos impactos 

socioeconômicos do isolamento ou mesmo sobre as dinâmicas de 
trabalho diante desse cenário.



em especial, atravessamos ainda impasses de ordem 
política que geram dúvidas sobre como, e por quanto 
tempo, enfrentaremos nossos processos de 
isolamento social.

NO BRASIL,



MAS ALGO PARECE CERTO
nesse novo cenário passamos por períodos de isolamento 
ou semi isolamento que nos obrigam a aperfeiçoar nossas 
formas de trabalho remoto.



E NOVAS
NECESSIDADES
emergem desse contexto 



GESTORES
PRECISARÃO
OLHAR PARA ALÉM DO ESCOPO TÉCNICO DE 
SUAS ÁREAS, TÓPICOS COMO...



O R G A N I Z A Ç Ã O  
DO TRABALHO 

ONLINE
Como organizar o trabalho 
online de forma simples e 

eficiente?

P L A N E J A M E N T O
DAS ENTREGAS

Quais as melhores formas de 
organização da equipe para não 

perder entregas em uma 
operação majoritariamente 

remota?

M O T I V A Ç Ã O
DAS EQUIPES

C U I D A D O S
EMOCIONAIS

Como equilibrar produção 
e cuidados emocionais 
com a equipe em uma 

crise como essa?

Como manter equipes coesas e 
motivadas em um contexto de 

presença fixa reduzida?



NESSE NOVO CENÁRIO 
ADAPTAMOS NOSSAS 

METODOLOGIAS E 
EXPERTISE PARA O 
AMBIENTE ONLINE

ENTENDA DO 
CONCEITO À PRÁTICA



NA ADDUNT
TRABALHAMOS COM 

UM MÉTODO HÍBRIDO

UNINDO EM NOSSA 
ABORDAGEM UMA 

DIMENSÃO TÉCNICA

E OUTRA FOCADA NOS 
PROCESSOS 

SOCIOEMOCIONAIS 
DO TRABALHO



de acordo com as suas 
demandas técnicas

ASSIM OFERECENDO 
SOLUÇÕES NO 

CAMPO DA GESTÃO

E AO MESMO TEMPO 
DESENVOLVENDO 

SOFTSKILLS
habilidade socioemocionais 
úteis para o indivíduo e seu 

coletivo



SOMOS UMA CONSULTORIA COM 
HISTÓRICO DE ALTO VALOR AGREGADO 
PARA NOSSAS EMPRESAS CLIENTES
Há 7 anos geramos soluções para gestores das mais 
variadas áreas a partir da seleção de consultores com 
conhecimentos sólidos no campo da gestão ou de 
qualquer outra demanda técnica específica, conforme 
as características do projeto.

Solicite nossa apresentação institucional para 
conhecer mais de perto nossos cases em empresas 
como Grupo Ultra, Oxiteno, Enel, Wilson Sons, entre 
outras...



E NOS ÚLTIMOS ANOS TEMOS NOS 
APROFUNDADO, PARALELAMENTE, EM 

ABORDAGENS COLABORATIVAS
de trabalho, cocriando junto aos nossos 

clientes soluções que emergem a partir de 
processos criativos em grupo, facilitados por 

especialistas em áreas afins, como Design 
Thinking, Antroposofia para organizações, 

Design de Espaços de Aprendizagem e 
Comunicação Não Violenta.

Temos alcançado sucesso com essa 
abordagem e você também poderá conferir 
cases em nossa apresentação institucional.



AGORA, EM CONTEXTO DE 

TRABALHO REMOTO, 
ACREDITAMOS QUE ESSA 
COMBINAÇÃO SE FAZ AINDA 

MAIS NECESSÁRIA
Assim, adaptamos nossa abordagem 
para o universo online, visando ajudar 
você gestor a garantir suas entregas, 
enquanto cuida do grupo. 

Veja a seguir um pouco mais sobre 
como funciona na prática.



UMA

ARQUITETURA 
DE TRABALHO 
REMOTO
Trabalhar com toda a equipe online não é 
só trocar e-mails e fazer videoconferências. 
A Addunt elabora fluxos de trabalho 
inteligentes, visando um melhor uso do 
tempo disponível, maior integração entre 
os colaboradores e a garantia das 
entregas previstas. Técnicas de 
cruzamento de informações e divisão de 
experiências reforçam a sensação de 
estarem todos em equipe, ainda que 
separados.



USAMOS

PLATAFORMAS 
INTERATIVAS
REAL TIME!.

Reuniões online podem ser frustrantes 
quando mal conduzidas. Especialmente as 

que precisam envolver muitas pessoas. Com 
a nossa abordagem, todas as reuniões são 

conduzidas por facilitadores de grupo 
especializados, que usam workflows feitos 

sob medida para as suas necessidades e 
plataformas interativas capazes de melhorar 

muito a comunicação e a interação em 
ambiente remoto. Peça uma demonstração!



NOSSA JORNADA

ACONTECE EM 3 ETAPAS

MAPEAMENTO 
TÉCNICO

Nossos consultores se reúnem com
os executivos envolvidos para
entender os desafios técnicos do
período e apresentam uma ou mais
propostas de solução em formato de
projetos. O gestor poderá contratar
a Addunt para quantas frentes achar
necessário. Essa etapa também nos
permite entender que tipos de
especialistas seus projetos
demandam.

DESENVOVIMENTO 
PARA ENTREGAS

Criamos uma agenda de execução
dos projetos por grupos de trabalho,
alocando sua equipe e a nossa
juntas. Todas as reuniões são
conduzidas por facilitadores de
grupos que usam ferramentas
digitais interativas e um workflow
que direciona o trabalho para
entregas concretas. Muito mais
eficiência em reuniões!

ENTREGAS DE 
IMPACTO

Conversão de insights do grupo e
especialistas em entregas concretas,
sejam quick wins a implementar,
sejam iniciativas detalhadas para
mobilizar recursos. Entregas
suportadas por e-books com
métricas de resultado, design
atraente e storytelling para projetar
seu trabalho junto aos stakeholder .



MELHOR USO DO TEMPO
Mapeando suas demandas atuais e 

transformando-as em projetos 
estratégicos, o uso do tempo da sua 

equipe será otimizado e ganhará uma 
maior previsibilidade

ESSAS SÃO 
ALGUMAS DAS 

VANTAGENS
EM TRABALHAR 
DESSA FORMA

REUNIÕES MAIS EFICIENTES
Fazendo reuniões em nosso formato 
de workshop online, todo encontro é 

conduzido a uma entrega 
previamente estabelecida, com o uso 

de nossas ferramentas interativas, 
workflows customizados e 

facilitadores de grupo especialistas

ENTREGAS IMPACTANTES
Ao reunirmos as entregas de cada 

reunião, todas elas são consolidadas 
em formato de apresentações de 

alto impacto, melhorando a 
percepção de seus clientes internos

sobre o seu trabalho

COLABORADORES MAIS FELIZES
Por meio de nossa abordagem híbrida, 

buscamos eficiência através de 
conduções que estimulam o cuidado 

mútuo entre as equipes, fomentando 
um círculo de segurança.



AGORA, MAIS DO QUE 
NUNCA, ESTAMOS EM 

UMA REALIDADE

VICA

VOLÁTIL

INCERTA

COMPLEXA

AMBÍGUA



NOSSA PROPOSTA É ENFRENTAR 
ESSE DESAFIO JUNTO COM VOCÊ

POTENCIALIZANDO NOSSAS CAPACIDADES 
DE COCRIAR SOLUÇÕES ATRAVÉS DE 
VÁRIAS MENTES JUNTAS, AINDA QUE 

FISICAMENTE SEPARADOS.



VAMOS 
CONVERSAR?



contato@addunt.com


